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رياضة

رياضة

بريميرليغ

الفنون القتالية

طوى صفحة ثالثة عقود من التقهقر

ليفربول يبتعد بثالثين نقطة عن يونايتد
رد ل ـي ـفــربــول ع ـلــى ث ــاث ــة ع ـق ــود من
ّ
ال ـت ـق ـه ـقــر ،ب ــاب ـت ـع ــاده بـ ـف ــارق ثــاثــن
نقطة عن غريمه التاريخي مانشستر
يــونــايـتــد بـعــد ال ـفــوز عليه  0-2أمــس
األحــد في املرحلة الثالثة والعشرين
من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
وب ـعــدمــا اكـتـفــى بـمـشــاهــدة يــونــايـتــد
يـتـ ّـوج ب ــ 13لقبًا منذ انـطــاق الــدوري
املـمـتــاز مــوســم  1993-1992وإزاح ـتــه
ع ــن رأس الئ ـح ــة أك ـث ــر الـ ـف ــرق أل ـقــابــا
( 20مقابل  ،)18أصبح ليفربول اآلن،
وبفضل هدفي الهولندي فيرجيل فان
دايـ ــك وامل ـص ــري مـحـمــد صـ ــاح ،على
مسافة قريبة من لقبه األول منذ 1990
بعد تقدمه بـفــارق  16نقطة عــن جار
«الشياطني الحمر» مانشستر سيتي
بطل املوسمني املاضيني الــذي تعادل
السبت مع كريستال باالس  ،2-2وفي
جعبته أيضًا مباراة مؤجلة.
وما يزيد من حــاوة الهيمنة املطلقة
لليفربول على مجريات هــذا املوسم،
أنــه ،وعلى غــرار الفترة التي أمضاها
م ــن دون الـ ـف ــوز ب ــال ـل ـق ــب ،ع ـل ــى بـعــد
«ثالثة عقود» من النقاط عن يونايتد
الذي عجز أقله عن تكرار نتيجة لقاء
الذهاب حني كان الفريق الوحيد الذي
نجح في تجنب الهزيمة أمام «الحمر»
هذا املوسم بالتعادل معهم  1-1في 20
تشرين األول/أكتوبر املاضي.
وبـ ـف ــوزه ال ـث ــال ــث ع ـشــر ت ــوال ـي ــا منذ
ذلك التعادل ومحافظته على سجله
ال ـخــالــي م ــن ال ـهــزائــم عـلــى أرض ــه في
الـ ـ ـ ــدوري امل ـم ـت ــاز ل ـل ـم ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة
وال ـخ ـم ـس ــن ت ــوالـ ـي ــا ،فـ ـ ـ ّـك ل ـي ـفــربــول
ع ـقــدتــه أم ـ ــام يــونــاي ـتــد وح ـق ــق ف ــوزه
الثاني فقط عليه في آخر  12مواجهة
بينهما منذ موسم  2014-2013الذي
شهد فوزه على األخير ذهابًا وإيابًا.
كما حرم فريق املدرب األملاني يورغن
ك ـلــوب غــريـمــه الـتــاريـخــي االسـتـفــادة
مــن سـقــوط تشلسي أم ــام نيوكاسل
ص ـفــر 1-الـسـبــت ،لـكــي يقلص الـفــارق
الذي يفصله عن املركز الرابع األخير
امل ــؤه ــل الـ ــى دوري األبـ ـط ــال املــوســم
املقبل الى نقطتني فقط ،وبقي رجال
ال ـنــروجــي أولـ ــي غ ــون ــار ســولـسـكــايــر
بـعـيـدًا بــالـتــالــي عــن ال ـن ــادي اللندني
بفارق  5نقاط.
واف ـت ـقــد يــونــاي ـتــد خ ــدم ــات مـهــاجـمــه

م ـ ــارك ـ ــوس راش ـ ـ ـفـ ـ ــورد ال ـ ـ ــذي أص ـيــب
ف ــي ظ ـه ــره ف ــي ربـ ــع ال ـس ــاع ــة األخ ـيــر
م ــن املـ ـ ـب ـ ــاراة امل ـ ـعـ ــادة األربـ ـ ـع ـ ــاء ضــد
ولـفــرهــامـبـتــون (-1صـ ـف ــر) ف ــي ال ــدور
ال ـث ــال ــث مل ـســاب ـقــة الـ ـك ــأس ،وسـيـغـيــب
ألس ـ ـ ــابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــع عـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــدة ،بـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب م ــا
ك ـشــف ســول ـس ـكــايــر لـشـبـكــة «س ـكــاي
سبورتس» قبيل مواجهة ليفربول.
وقــال النروجي أنــه «ال أتوقع عودته
في األسابيع القليلة املقبلة .ستكون
أمامه فرصة مع انتصاف املوسم (من
 2ح ـتــى  16شـ ـب ــاط/م ــارس) ،ولـســت
متأكدًا من أننا سنراه قبل ذلك».
وك ــان ــت ب ــداي ــة "الـ ـحـ ـم ــر" م ـث ــال ـي ــة ،إذ
افـتـتـحــوا الـتـسـجـيــل ف ــي الــدقـيـقــة 14
ب ـكــرة رأس ـيــة ل ـفــان داي ــك فــي الــزاويــة

حافظ ليفربول على
سجله الخالي من
الهزائم على أرضه
في الدوري الممتاز
للمباراة الثانية
والخمسين تواليًا

بهدف فان دايك ،يكون ليفربول قد وصل الى الشباك في المباريات الـ 22األولى له هذا الموسم (أ ف ب)

ال ـ ـي ـ ـسـ ــرى الـ ـعـ ـلـ ـي ــا ملـ ــرمـ ــى ال ـ ـحـ ــارس
اإلسـبــانــي دافـيــد دي خـيــا ،وذل ــك إثر
ركلة ركنية نفذها من الجهة اليمنى
ترنت ألكسندر-آرنولد.
وبهدف فان دايــك ،يكون ليفربول قد
وصل الى الشباك في املباريات الـ22
األول ــى لــه هــذا املــوســم ،فــي إنـجــاز لم
يتحقق منذ موسم  2002-2001حني
سـجــل أرس ـن ــال فــي جـمـيــع مـبــاريــاتــه
ال ـ ـ ــ 38ف ــي طــري ـقــه إلـ ــى إحـ ـ ــراز الـلـقــب
بحسب "أوبتا" لإلحصاءات.
وب ـقــي ه ــدف ف ــان دايـ ــك ال ـفــاصــل بني
الـ ـف ــريـ ـق ــن حـ ـت ــى ال ــدقـ ـيـ ـق ــة ال ـث ــال ـث ــة
األخيرة من الوقت البدل من الضائع
حني انطلقت الكرة من بيكر مباشرة
ال ـ ــى ص ـ ــاح املـ ـتـ ـق ــدم ب ـع ــد مـنـتـصــف

امل ـل ـع ــب ،ف ـتــوغــل ب ـهــا املـ ـص ــري حتى
وصــل الــى منطقة الـجــزاء ،ثم أطلقها
أرض ـيــة بـعـيـدًا عــن مـتـنــاول دي خيا،
ّ
مسج ًال هدفه الـ 11هذا املوسم.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أس ـ ـ ــدى ب ـي ــرن ـل ــي خــدمــة
مل ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي وحـ ـ ـ ــرم ل ـي ـس ـتــر
سيتي أن يصبح على املسافة ذاتها
من بطل املوسم املاضي ،وذلك بالفوز
عليه  .1-2وكانت الفرصة قائمة أمام
ليستر لالستفادة مــن تـعــادل سيتي
ل ـل ـح ــاق ب ـح ــام ــل ال ـل ـق ــب الـ ـ ــى امل ــرك ــز
الثاني الــذي انتزعه منه األخير بعد
خسارة فريق املدرب اإليرلندي برندن
رودجرز أمام ضيفه ساوثمبتون (-1
 )2فــي املــرحـلــة املــاض ـيــة .إال أن بطل
 2016فشل فــي تحقيق ف ــوزه الثامن
ه ــذا امل ــوس ــم خ ــارج ال ــدي ــار ،م ــا أبـقــى
سيتي في املركز الثاني بفارق ثالث
نقاط.
وتقدم ليستر حني خطف البلجيكي
دينيس بــرايــت الـكــرة مــن جــاك كــورك
ف ــي مـنـتـصــف امل ـل ـع ــب ،فــوص ـلــت الــى
وسددها
هارفي بارنز الذي تقدم بها
ّ
في شباك الحارس نيك بوب (.)33
لـ ـك ــن ب ـي ــرن ـل ــي أدرك ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل عـبــر
النيوزيلندي كــريــس وود ال ــذي كان
فــي املـكــان املناسب ملتابعة الـكــرة في
الـشـبــاك ،بعدما صـ ّـدهــا شمايكل إثر
ركلة ركنية ورأسية من بن مي (.)56
وح ـصــل لـيـسـتــر عـلــى فــرصــة ذهبية
للتقدم م ـجــددًا ،عـنــدمــا ان ـتــزع بــارنــز
ركلة جــزاء مــن بــن مــي ،لكن الحارس
ب ــوب تــألــق ف ــي وج ــه جــايـمــي ف ــاردي
وحــرمــه تسجيل هــدفــه الـثــامــن عشر
فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري ه ـ ــذا املـ ــوسـ ــم وت ـع ــزي ــز
صدارته لترتيب الهدافني (.)68
وحـ ـ ـ ـ ـ ــاول ف ـ ــري ـ ــق بـ ـ ــرنـ ـ ــدن رودجـ ـ ـ ـ ــرز
تعويض هــذه الفرصة ،فضغط على
مرمى بوب ،لكن األخير كان باملرصاد
ووقـ ــف ح ــائ ـ ًـا دون ه ــدف للضيوف
ب ـصـ ّـده بـشـكــل خ ــاص تـســديــدة قوية
لفاردي (.)78
وجاء رد بيرنلي قاسيًا ،إذ وصل الى
شباك شمايكل عبر آشلي وستوود
ال ـ ــذي اس ـت ـف ــاد م ــن ف ـشــل اإلي ــرل ـن ــدي
الشمالي جوني إيفانز في قطع كرة
عرضية ،وتابعها في شباك شمايكل
( ،)79م ــان ـح ــا ف ــري ـق ــه فـ ـ ــوزه ال ـثــامــن
ونقطته السابعة والعشرين.

ماكغريغور «يدمر» سيروني بـ 40ثانية
ّ
حقق اإليــرلـنــدي كــونــور ماكغريغور
ع ـ ـ ــودة مـ ـظـ ـف ــرة إلـ ـ ــى ح ـل ـب ــة ال ـف ـن ــون
ال ـق ـت ــال ـي ــة امل ـخ ـت ـل ـط ــة خـ ـ ــال ن ـهــايــة
األسـ ـب ــوع ف ــي مــدي ـنــة الس فـيـغــاس،
بــإسـقــاط منافسه األمـيــركــي دونــالــد
سيروني بالضربة الفنية القاضية
بعد  40ثانية فقط من البداية .وكانت
ه ــذه املـ ــرة األول ـ ــى ال ـتــي ي ـعــود فيها
مــاك ـغــري ـغــور ( 31ع ــام ــا) إلـ ــى حلبة
ال ـف ـن ــون ال ـق ـتــال ـيــة امل ـخ ـت ـل ـطــة ضـمــن
بطولة «يــو أف ســي» (بطولة القتال
القصوى) األميركية التي تتخذ من
الس فيغاس ّ
مقرًا لها ،منذ خسارته
أمـ ـ ـ ـ ــام مـ ـن ــافـ ـس ــه ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ح ـب ـيــب
نورماغوميدوف فــي تشرين األول/
أكتوبر .2018
وبـ ـ ـ ــدا أن اإليـ ــرل ـ ـنـ ــدي لـ ــم ي ـف ـق ــد ّأيـ ــا
م ــن الـ ـق ــدرات ال ـت ــي جـعـلــت م ـنــه أحــد
أبـ ــرز األسـ ـم ــاء ف ــي ال ـف ـنــون الـقـتــالـيــة
املختلطة ،وتمكن من سحق منافسه
امل ـك ـن ــى «كـ ـ ــاوبـ ـ ــوي» (راعـ ـ ـ ــي ال ـب ـق ــر)
الـبــالــغ مــن العمر  36عــامــا بضربات
قــويــة ق ـبــل ان ـق ـضــاء الــدق ـي ـقــة األول ــى
م ـ ــن م ــواجـ ـهـ ـتـ ـهـ ـم ــا ف ـ ــي قـ ــاعـ ــة «ت ــي
ّ
ووج ــه ماكغريغور
مــوبــايــل أري ـن ــا».
ضــربــة إلــى منافسه بالكتف األيسر

ت ـس ـب ـب ــت بـ ـن ــزف مـ ــن األن ـ ـ ـ ــف .ولـ ــدى
مـحــاولــة األمـيــركــي ال ـتــراجــع ،عاجله
اإليرلندي بضربة عالية بالقدم أدت
إلى سقوطه أرضًا ،ليتابع ماكريغور
توجيه اللكمات ،ما دفع الحكم هيرب
دين إلى التدخل ووقف النزال ،معلنًا
فوز اإليرلندي.

سجل ماكغريغور الفوز
الـ 22في مسيرته
مقابل  4هزائم

وقال ماكغريغور« :لقد كتبت التاريخ
هنا هــذا املـســاء» عبر الـفــوز بضربة
قاضية في ثالثة أوزان مختلفة ضمن
بطولة «يو أف سي» .وأضاف «دونت
اسمي في السجالت التاريخية مرة
ج ــدي ــدة» ،م ـهــديــا الـ ـف ــوز ،وه ــو الـ ــ22

ووجه ماكغريغور ضربة إلى منافسه بالكتف األيسر (أ ف ب)
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قضية

ّ
إيران تهدد باالنسحاب من «أبطال آسيا»

ينتظر الجمهور اإليراني قرار االتحاد اآلسيوي حول استضافة إيران للمباريات اآلسيوية (من الويب)

لبنان يحصد األلقاب
في تنس آسيا

3358 sudoku

كلمات متقاطعة 3 3 5 8
2

حصد لبنان ألقاب الدورة األولى لبطولة غرب
ووسط آسيا للناشئني والناشئات (دون
الـ 14سنة) بالتنس التي أقيمت في العاصمة
البحرينية املنامة .ففي نهائي فردي الذكور،
فاز أنطوني مكرزل (لبنان) على العب يمني
بنتيجة ( )2-6()2-6وأحرز اللقب .وفي
نهائي زوجي الذكور ،فاز انطوني مكرزل
وكارل صايغ(لبنان) على الثنائي السوري
( )4-6()4-6وأحرزا اللقب .وفي نهائي فردي
اإلناث ،فازت ماريا بريدي (لبنان) على يمنى
فيصل(لبنان)  .وفي نهائي زوجي اإلناث
أحرزت يمنى فيصل وماريا بريدي اللقب.
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أفقيا
تصريحات نشرها املوقع اإللكتروني
ملكتبه.
وش ـ ـ ّـدد ع ـلــى أن ــه «ي ـض ـمــن شخصيًا
س ــام ــة ف ـ ــرق ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ال ـ ــزائ ـ ــرة»،
م ـت ـ ّ
ـوج ـه ــا ال ـ ــى ال ــرئ ـي ــس ال ـب ـحــري ـنــي
لالتحاد اآلسيوي الشيخ سلمان بن
ابراهيم آل خليفة بالقول« :يبدو أن
قــرار لجنة مسابقاتكم خضع لتأثير
اإلعالم الغربي املناهض».
وأوض ـ ـ ـ ــح مـ ـص ــدر م ـ ـقـ ـ ّـرب مـ ــن امل ـل ــف
للوكالة الفرنسية أن توصية لجنة
املـســابـقــات ج ــاءت بـسـبــب «ال ـظــروف
الراهنة» في الجمهورية اإلسالمية.
وأف ـ ــاد امل ـص ــدر الـ ــذي ط ـلــب ع ــدم ذكــر
اس ـمــه ،أن األم ــر «ل ـيــس قـ ــرارًا رسميًا
بـ ـع ــد ،وال ي ـ ـ ــزال ت ــوص ـي ــة مـ ــن لـجـنــة
امل ـســاب ـقــات تـحـتــاج إل ــى إق ــراره ــا من
ق ـب ــل امل ـك ـت ــب الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي» .وح ـ ــذرت
السلطات الرياضية اإليرانية من أن
األنــديــة املعنية ،وهــي برسيبوليس
وسـي ـبــاهــان (ي ـشــاركــان م ـبــاشــرة في
دور املـجـمــوعــات) واسـتـقــال طـهــران
وش ـه ــر خـ ـ ــودرو (يـ ـش ــارك ــان اع ـت ـبــارًا
من الــدور التمهيدي الثاني) ،تعتزم

االنـ ـسـ ـح ــاب مـ ــن امل ـس ــاب ـق ــة فـ ــي ح ــال
أصبح القرار نافذًا.
ونـ ـقـ ـل ــت وك ـ ــال ـ ــة إيـ ـسـ ـن ــا ع ـ ــن رئ ـي ــس
اللجنة األوملبية رضا صالحي أميري
قوله «لــن ننصاع ألي ضغط وإذالل.
تم اإلعالن رسميًا عن أننا لن نشارك
في املباريات إذا تقرر ذلك ،والتبعات
ي ـت ـح ـم ـل ـهــا أول ـ ـئـ ــك الـ ــذيـ ــن ي ـت ـخ ــذون
القرار».
ويأتي ذلك في أعقاب توتر سياسي
وعسكري في الجمهورية اإلسالمية
ومـنـطـقــة الـخـلـيــج ه ــذا ال ـش ـهــر ،بعد
اس ـت ـش ـه ــاد ق ــائ ــد ف ـي ـلــق الـ ـق ــدس فــي
ال ـح ــرس الـ ـث ــوري اإلي ــران ــي ال ـج ـنــرال
قاسم سليماني في الثالث من كانون
الثاني/يناير بضربة جوية أميركية
ق ــرب م ـطــار ب ـغ ــدادّ .
وردت إيـ ــران في
ال ـثــامــن م ـنــه بــاس ـت ـهــداف صــاروخــي
ل ـ ـقـ ــاعـ ــدتـ ــن عـ ـسـ ـك ــريـ ـت ــن فـ ـ ــي غـ ــرب
الـعــراق وشماله يوجد فيهما جنود
أميركيون .وفي اليوم نفسه ،أسقطت
«عن طريق الخطأ» ،بواسطة صاروخ،
طائرة بوينغ تابعة للخطوط الجوية
األوكرانية بعيد إقالعها من طهران.

فــي مسيرته مقابل أربــع هــزائــم ،إلى
«الشعب اإليرلندي ووالدتي».
ً
وأقـ ــر س ـيــرونــي ال ـفــائــز ف ــي  36ن ــزاال
ف ــي ب ـط ــول ــة «يـ ــو أف سـ ــي» ويـحـمــل
الـ ـ ــرقـ ـ ــم ال ـ ـق ـ ـيـ ــاسـ ــي فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــرات
الـفــوز بالضربة القاضية ( ،)20بأن
ماكغريغور ّ
«دمرني .أنا لم َأر شيئًا
من هذا القبيل».
ويـعـ ّـد ماكغريغور مــن أكثر األسماء
ش ـهــرة فــي ري ــاض ــات ال ـق ـتــال ،وعــرف
الـعــديــد مــن األحـ ــداث املـثـيــرة للجدل
داخل حلبة الفنون القتالية املختلطة
وخـ ــارج ـ ـهـ ــا .وم ـ ــن أشـ ـه ــره ــا الـ ـن ــزال
ال ـ ـ ـ ــذي جـ ـمـ ـع ــه بـ ــاملـ ــاكـ ــم األمـ ـي ــرك ــي
امل ـخ ـضــرم فـلــويــد مــايــويــذر ف ــي آب/
أغ ـ ـس ـ ـطـ ــس  ،2017وال ـ ـ ـ ـ ــذي ان ـت ـه ــى
لصالح األخير في الجولة العاشرة.
ك ـمــا أقـ ــر اإلي ــرلـ ـن ــدي بــذن ـبــه بـضــرب
رجــل في حانة في إيرلندا ،ووجهت
إل ـيــه تـهـمــة تـحـطـيــم ال ـهــاتــف الـنـقــال
ألح ــد املـشـجـعــن ف ــي والي ــة فـلــوريــدا
األميركية.
ّ
وبـحـســب ت ـقــاريــر صـحــافـيــة ،تحقق
ّ
الـسـلـطــات اإليــرل ـنــديــة ف ــي ات ـهــامــات
مــوج ـهــة إلـ ــى مــاكــري ـغــور ب ــاالع ـت ــداء
الجنسي.

أخبار محلية
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أث ـ ــار ط ـلــب االتـ ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي لـكــرة
القدم من أندية الجمهورية اإلسالمية
خ ــوض ل ـقــاءات ـهــا خـ ــارج أرض ـه ــا في
أعـ ـق ــاب س ـل ـس ـلــة أحـ ـ ـ ــداث ف ــي اآلون ـ ــة
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،أب ـ ــرزه ـ ــا إس ـ ـقـ ــاط ط ــائ ــرة
مــدن ـيــة أوك ــرانـ ـي ــة ،االسـ ـتـ ـغ ــراب .فقد
ّ
أك ــد مـســؤول إيــرانــي أن ب ــاده «قوية
وآم ـن ــة» السـتـضــافــة م ـبــاريــات دوري
أب ـط ــال آس ـي ــا ف ــي ك ــرة الـ ـق ــدم .وأع ـلــن
االتـحــاد املحلي للعبة هــذا األسـبــوع
أن االت ـحــاد ال ـقــاري طـلــب مــن أنديته
خــوض مبارياتها خــارج أرضها من
دون تحديد األسـبــاب بشكل رسمي،
ف ــي خ ـطــوة قــابـلـهــا ال ـط ــرف اإلي ــران ــي
بالتلويح باالنسحاب مــن املسابقة.
ّ
ل ـك ــن مـ ـص ــدرًا م ـقــربــا م ــن امل ـل ــف أف ــاد
وك ــال ــة «ف ــران ــس ب ـ ــرس» ،األح ـ ــد ،بــأن
الـطـلــب ال ي ــزال «تــوص ـيــة» مــن لجنة
امل ـس ــاب ـق ــات ،وم ــن امل ـت ــوق ــع أن يتخذ
املكتب التنفيذي قراره بشأنها .وقال
وزي ـ ــر ال ــري ــاض ــة اإلي ـ ــران ـ ــي م ـس ـعــود
س ـل ـطــانــي ف ــر إن «إيـ ـ ـ ــران بـ ــاد آم ـنــة
وق ــوي ــة .ال ت ــوج ــد لــدي ـنــا أي مـشــاكــل
تتعلق بسالمة ال ـط ـيــران» ،وذل ــك في
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 -1فنان لبناني –  -2مدينة أملانية جــرت فيها محاكمة مجرمي الـحــرب العاملية
ّ
النازييني – سهل ّونهر إيطالي –  -3جهد نفسه وكـ ّـد في العمل – من
الثانية من
أنبياء التوراة الكبار –  -4للتمني – منازلي وبيوتي –  -5مرتفع من األرض – رخو
وطري باألجنبية – أحد أنهار بنجاب الخمسة في الهند –  -6سقي النبات – إسم
موصول – ّ
قبله على خده –  -7مؤرخ وفيلسوف إجتماعي عربي من أعالم زمانه
واألدب والعلوم له مقدمة مشهورة حملت إسمه –
والقضاء
والسياسة
في اإلدارة
ّ
 -8أظهرت في الحرب بأسًا حسنًا قل نظيره – جزيرة إيطالية تفصل البندقية عن
األدرياتيك –  -9من األشجار – حرف أبجدي – ثرى –  -10عاصمة هوندوراس

عموديًا

يحب – ّ
ّ
أهم جزر إيوليا اإليطالية –  -3مرتبة أو
 -1دولة أوروبية – سيدة مميزة – -2
ّ
عبقرية –  -4متشابهان – آلة طويلة من الحديد
يقطعها املسافر في يومه –
ُمسافة ُ
ترفع أو تقلع بها الحجارة –  -5ما يعلو ماء البحر من رغوة – من علماء اإلقتصاد
اإلنكليز دعا الى تحديد النسل في العالم –  -6متحف مدريد الوطني ّ
غني بالروائع
ّ
يطرب بصوته – بركان في الفيليبني وأعلى ّ
الفنية – للتفسير – ّ -7
قمة في البالد
–  -8نسبة الى مواطن من بلد آسيوي –  -9عاصمة أوروبية – سبيل وطريق – -10
أكبر مدارج العالم القديم إفتتحه األمبراطور تيطس في إيطاليا

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

1

تب – النتانة –  -5روسيا – ّ
 -1أبو جراب – بق –  -2وجار – هابيل –  -3عدس – رع – ّ -4
غب
–  -6ألب – جارف –  -7لويس – تخت –  -8ين – املعلوم –  -9أين – حام – فر –  -10أياد عالوي

عموديًا
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مشاهير 3358

حلول الشبكة السابقة

 -1أوستراليا – ّ -2
بج – بولونيا –  -3واو – سبي – ني – ّ -4
جر – اي – سا –  -5عالج – لحد
–  -6إهدن – أطماع –  -7باستور – عمل –  -8فتل –  -9بيرنغ – خوفو –  -10قلعة بيت مري

حل الشبكة 3357
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زعيم وادي التيم وأحد كبار القادة الدروز في التاريخ .ناصر األتراك في محاربة
ابراهيم باشا املصريُ .ع ّي حاكمًا على إقليم في العراق وفيها توفي

إعداد
نعوم
مسعود

 = 2+1+7+3+5الكأل الرطب ■  = 11+9+8+6+10أهم أنهار أوروبا ■  = 4+8سقي
النبات

حل الشبكة الماضية :ادولف ايخمان

والالعبني
وتشرف على تدريب الالعبات
ّ
الالعبة الدولية نانسي كركي .وبذلك حقق
خارجيًا جديدًا يضاف
التنس اللبناني إنجازًا ّ
إلى سلسلة اإلنجازات املحققة في السنوات
األخيرة في جميع الفئات العمرية للذكور
واإلناث .يشار إلى أن الدورة الثانية لبطولة
غرب ووسط آسيا ستنطلق غدًا الثالثاء
أيضًا وعني لبنان على تجديد
في البحرين ّ
اإلنجاز الذي تحقق في الدورة األولى.

قرعة صعبة للبنان في كأس
العالم للركبي ليغ

أوقعت قرعة كأس العالم للركبي ليغ ّ
املقررة
في إنكلترا العام املقبل ،لبنان في املجموعة
الثالثة إلى جانب نيوزيلندا وجامايكا
وإيرلندا ،وذلك في حفل سحب القرعة
الذي أقيم في قصر باكنغهام ّامللكي في
لندن وحضره األمير هاري .وأكد رئيس
االتحاد اللبناني للركبي ليغ أسعد فغالي
الذي حضر سحب القرعة ،أن مهمة منتخب
األرز لن تكون سهلة ضمن املجموعة الثالثة
وخصوصًا أمام نيوزيلندا .وأشار إلى أن
االتحاد سيضع في جلسته املقبلة خطة عمل
إلطالق استعداد املنتخب اللبناني.

